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2/a/2012.

Csanytelek Község Önkormányzata

Képvisel -testülete

2012. február 10-én (pénteken)

du. 17.00 órai kezdettel megtartott

közmeghallgatásának

Jegyz könyve

Napirend:

1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendelete megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

2.) Egyebek
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Tartalomjegyzék

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. február 10. napján megtartott rendkívüli
nyílt ülésének jegyz könyvéhez

Rendelet száma: Tárgya: Oldalszám     E/NET/I

3 az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l  3 E/NET/I
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete 2012. február 10-én (pénteken) du.
17,00 órakor  közmeghallgatás keretében tartott ülésén.

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Mucsi István Tibor alpolgármester
Pet  Sándor képvisel
Kopasz Imréné képvisel
Márton Erzsébet képvisel
Forgó János képvisel
Bali József képvisel

Tanácskozási joggal megjelent: Kató Pálné Jegyz
Bori Sándorné Jegyz i Irodavezet ,

jegyz könyvezet
Tóth Józsefné lAdó- és Pü. Irodavezet
Csányi László Adó- és Pü. Irodavez.h.
Mucsiné Mészáros Tímea Intézményvezet
5  lakosság köréb l megjelent választópolgár

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló önkormányzati Forgó Henrik polgármester
rendelete megalkotása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFT elnök

(tárgyi el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képvisel ket, tanácskozási joggal résztvev ket és
a település lakossága köréb l megjelent választópolgárokat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes,
mert az önkormányzat képvisel -testülete tagjai mind a 7 képvisel  jelen van. Elmondta, hogy a képvisel -
testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzatának megfelel en az önkormányzat éves költségvetését
a képvisel -testületnek közmeghallgatás keretében kell elfogadnia, a rendeletet megalkotnia.  Ezen
rendelkezésnek eleget téve jelen közmeghallgatás keretében kerül sor a rendelet megalkotására. Részletesen
ismertette az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló rendelet-tervezetet pontokba szedve a
nehézségek ellenére megvalósítandó feladatokat, terveket, a központi költségvetéssel szemben támasztott
elvárásokat, az életkörülményeket hátrányosan befolyásoló intézkedések kihatásait. Hangsúlyozta, hogy az
önkormányzat nincs eladósodva, költségvetése stabil. Ez a 4. költségvetési év amikor m ködési hiány
nélküli  költségvetést terjesztett a képvisel -testület elé, melyhez  nagyon takarékos gazdálkodás, komoly
létszámleépítés és magas színvonalú szakmai munka vezetett.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyb l
megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló 3/2012. (II.
10.) önkormányzati rendeletét.
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Egyebek

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a jelenlév ket az önkormányzat 2012. évben megvalósítandó
terveir l, melyben szerepel az Általános Iskola pályázati támogatással való felújítása folytatása, a
Polgármesteri Hivatal épületének küls  felújítása, amely már folyamatban van. A Polgármesteri Hivatal
felújításával (héjazatcsere, h szigetelés) jelent s energia megtakarítás várható a jöv ben.  Elmondta, hogy
az utak szilárd burkolattal való kiépítéséhez 4 alkalommal nyújtott be pályázatot az önkormányzat,
azonban egyetlen alkalommal sem kapott támogatást, ezért a jöv ben els dlegesen az utak szórt k vel való
járhatóvá tétele a cél. Az elmúlt évben a belvízelvezetés megoldására benyújtott pályázat sem kapott
támogatást, ezért nagy teljesítmény  szivattyú beszerzését terveztük. Szólt a szennyvízelvezetésre
benyújtott pályázat kedvez  elbírálásáról.

Kató Pálné jegyz : Elmondta, hogy a közm ves ivóvízellátás díja megállapításának joga 2012. január 1-
jét l már nem az önkormányzat feladatkörébe tartozik, mivel a vízi-közm  szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 65. § (1) bekezdése értelmében a közm ves ivóvíz-ellátás díját (2012. július 01. napjáról) a
feladatkörében érintett miniszter fogja rendeletében megállapítani. E törvény hatályon kívül helyezte az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletének B) pontja „önkormányzati tulajdonú
vízmi-közm l szolgáltatott ivóvíz díja” sorát, így ezzel megsz nt az önkormányzat képvisel -testülete jogalkotási
joga, tehát 2012. évre vonatkozóan helyi önkormányzati rendeletben ivóvíz díját megállapítani nem lehet. Az ivóvíz
díjának megállapítására a törvény 76. § (1) bekezdésén alapulva január 1-jét l a június 30-ig a közüzemi
szolgáltató (KÉBSZ Kft) jogosult, aki a díjtételt maximum 4.2 %-kal emelheti meg.
Szólt a hulladékkezelésr l szóló törvény módosítása a lakosságra, az önkormányzatra és a
közszolgáltatókra egyaránt gyakorolt kihatásairól a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 57. § (1)-
(2) bekezdése alkalmazása önkormányzati jogalkotásai problémáról, amelyet a Hgt. várható módosítása
enyhíthet, amennyiben a központi jogalkotó módosítja a Hgt.  díj emelését tiltó rendelkezését akként, hogy
engedi az infláció (5 %) mértékének megfelel  díjtétel emelését. Amennyiben a „hulladékról” szóló új
törvényt annak tervezete szerint fogadja el a jogalkotó, úgy 2013. január 1. napjától a nemzetgazdasági
miniszter rendeletével fogja a közszolgáltatási díjat megállapítani, tehát ezen a területen is megsz nik az
önkormányzat képvisel -testülete jogalkotási feladatköre és a díjmegállapításra való ráhatása is.
Kiemelte, hogy 2002. év óta több helyi adónem összege is változatlan, így az önkormányzat saját helyi
bevétele ezen a címen nem n , s t az adóer -képesség romlása okán csökken, ami negatív kihatással van
az önkormányzat költségvetésére, viszont nem rontja tovább a lakosság anyagi helyzetét.

Hozzászólás:

Lénárt Tibor: Elmondta, hogy a lakosság részér l jelezték felé,  hogy a Pusztaszeri utcán egy pár háznál
az önkormányzat traktorjával hó-eltakarítást végeztek és a SUZUKI személygépkocsival önkormányzati
dolgozót vittek haza. Javasolta, hogy az Óvoda épülete elé kérjenek rend ri védelmet, mert köztudott,
hogy „közveszélyes” szül  is hordja oda a gyerekét. Kérte, hogy az önkormányzat kérje ki a drogteszt
eredményét a rend rségt l.  Az intézmény el tt balesetveszélyes a közlekedés is, mivel mindenki az
ajtóban áll meg a kocsival és a gyerekek kiszaladhatnak az autók elé.  Az Óvodában az óvón k jobban
figyelhetnének az oda járó gyerekekre, hogy azok ne veszekedjenek. Kifogásolta, hogy az Óvoda WC-
jében nincs szagelszívó.

Válasz:

Kató Pálné jegyz : Hangsúlyozta, hogy az állampolgárok egészségi állapotára vonatkozó adatok
különösen érzékenyen  védett adat, a közveszélyesség és beszámíthatóság megállapítására szakvéleményt
csak az a szakember adhat ki, akinek joga a „közveszélyessé” nyilvánítás, amely ez-ideig nem történt meg,.
A családgondozó ennek a szakvéleménynek ismeretében kezdeményezheti a veszélyeztetett gyermek
védelembe vételét. Elmondta, hogy  személyesen kérte fel a Családgondozót arra, hogy kérje meg a
Rend rségt l a tárgyban a Rend rség által lefolytatott vizsgálati anyagot. Ha megkapja a rend rség
eljárásának vizsgálata eredményét és abból jelzésként a kiskorú gyermek veszélyeztetését alátámasztó indok
jelentkezik akkor kezdeményezhet  az általa vezetett gyámhatóságnál a gyermek védelembe vétele.
Véleménye szerint az Óvoda el tt a közlekedés azért balesetveszélyes, mert a szül k az intézmény el tt
parkolnak járm veikkel, pedig a KÉBSZ épülete mögötti, az önkormányzat tulajdonában lév , parkolásra
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alkalmas területen megoldható a gépjárm vek  parkolása és ha a szül k ott parkolnának gépjárm veikkel
akkor a balesetveszély elhárulhatna.

Forgó Henrik polgármester: Válaszában elmondta, hogy nincs tudomása arról, hogy önkormányzati
dolgozókat az önkormányzat személygépkocsijával hordanák munkába és „magán” hó-eltakarítást
végeztek volna, azonban ezeknek a felvetéseknek mindenképpen utánajár. Az Óvoda WC-jében azért
nincs szagelszívó beépítve, mert a tervez  az óvoda  tervezésekor nem tervezte be azt, mert az nem is
el írás.

Márton Erzsébet képvisel  (óvodavezet ):  Javasolta minden szül nek, hogy látogasson el bármelyik
környez  Óvodába és akkor megtapasztalhatja azt, hogy a helyi Óvoda mind esztétikailag, mind
szakmailag kiemelked . Elmondta, kaptak jelzést és megkeresést arra vonatkozóan, hogy tegyék meg a
megfelel  intézkedést, mert a gyerekek bicskával járnak óvodába. Ez alaptalan híresztelés, ezért intézkedést
sem kellett tenniük. A gyerekek az intézményben úgy viselkednek, ahogy azt otthon látják, ezt alapvet en
nem  az  óvodában  tanulják.  Egy  óvón  28  gyerekre  vigyáz  és  bizony  el fordul  az,  hogy  id nként  a
gyerekek összevesznek, amit nem lehet kivédeni. A WC szagelszívó hiányát az ahelyetti egyedi megoldással
orvosolják.

Blaskó László: Kifogásolta, hogy a csatornák nincsenek mindenütt kitakarítva, amely ismételten
problémát okozna egy esetleges belvíz alkalmával.

Molnár Bálint: Köszönetet mondott a településen hó-eltakarítás terén általa tapasztalt pozitív változás
miatt, mivel szerinte a falu szinte minden utcája napról-napra jól megközelíthet  és járható, ami más
településen még városokban sem mondható el.

Kató Pálné jegyz : Válaszában elmondta, hogy akinek a lakóingatlana  el tt  nyílt csatorna van, annak
tisztántartása (az önkormányzat rendelete értelmében) az adott lakóingatlan tulajdonosa vagy használója
kötelessége. Hozzáf zte, hogy a start munka keretében 7 f  2 hónapit ezzel a tevékenységével járul hozzá
a belvízkár megel zéséhez, a nyílt csatornák állapotának rendben tartásával.
Tájékoztatást adott olyan fontosabb jogszabály változásokról, amelyek az emberek mindennapjait érintik,
eddigi jogaikat, kötelezettségeit változtatja meg. Szólt a közszolgáltatási díj hátralékok behajtási
kötelezettségér l és az esedékes I. félévi helyi adó befizetési kötelezettség teljesítése fontosságáról, az
adóhátralékot felhalmozók neve, lakcíme és a hátralék összege hivatal hirdet  tábláján való elhelyezésér l.

Forgó Henrik polgármester: Megköszönte a közmeghallgatáson megjelentek részvételét, s mivel
további hozzászólás, észrevétel nem történt, a közmeghallgatást befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyz


